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Załącznik nr 1A 

Opis przedmiotu zamówienia 

ZADANIE I 

Część nr 1 Przedmiotem zamówienie jest przeprowadzenie szkolenia z zakresu technik 

symulacji medycznych dla dwóch osób.  

Szkolenie powinno obejmować zajęcia teoretyczne oraz praktyczne. W ramach realizacji 

przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni także materiały dydaktyczne i biurowe oraz 

wyżywienie uczestników w trakcie szkolenia (obiad i przerwy kawowe). 

 

Cel szkolenia: praktyczne zapoznanie z funkcjonowaniem Ośrodka Symulacji Medycznych, 

udział w symulacjach medycznych. 

 

Tematyka szkolenia: systemy informatyczne, obsługa i sterowanie symulatorami 

medycznymi, systemami kamer i rejestratorami video, przygotowywanie materiałów do 

debriefingu, zarządzanie i konfiguracja symulatorów i systemu audio-video, zarządzanie 

przepływem danych. 

 

Czas trwania szkolenia: 30 godzin dydaktycznych (1 godz. dydaktyczna = 45 min.). 

 

Miejsce realizacji szkolenia: Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Chełmie. 

 

Termin szkolenia: Szczegółowy termin szkolenia zostanie uzgodniony w terminie do 10 dni od 

daty podpisaniu umowy. 

 

Wykonawca  w zakresie szkolenia zapewnia w szczególności: 

1) symulacje medyczne niskiej i wysokiej wierności z zakresu pielęgniarstwa (wykonywanie 

zabiegów medycznych i pielęgnacyjnych); 

2) uwzględnienie efektów kształcenia dla kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Chełmie; 

3) przekazanie Zamawiającemu autorskich praw majątkowych do wytworzonych, 

w  ramach realizacji przedmiotu zamówienia,  materiałów oraz dokumentów; 

 

Pozostałe wymagania: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia list obecności uczestników szkoleń. 

Oryginały list obecności uczestników szkoleń zostaną, po zakończeniu każdego ze 

szkoleń, przekazane Zamawiającemu. 

2) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia list potwierdzających odbiór materiałów 

szkoleniowych. Oryginały list zostaną przekazane Zamawiającemu.  

 

Przerwa kawowa: 
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- przekąski słone lub słodkie (paluszki, kruche ciastka lub owoce): min. 150 g/osobę; 

- woda niegazowana i gazowana (butelki pojemności min. 0,4 l): 1 butelka/osoba 

- kawa rozpuszczalna; 

- kawa mielona; 

- herbata czarna i owocowa; 

- mleko do kawy; 

- cytryna; 

- cukier.  

Wyposażenie: kubki i łyżeczki jednorazowego użytku, serwetki jednorazowego użytku.  

 

Część nr 2 Przedmiotem zamówienie jest przeprowadzenie szkolenia dla kierownika centrum 

symulacji medycznych – 1 osoba.  

Szkolenie powinno obejmować zajęcia teoretyczne oraz praktyczne. W ramach realizacji 

przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni także materiały dydaktyczne i biurowe oraz 

wyżywienie uczestnika w trakcie szkolenia (obiad i przerwy kawowe). 

 

Cel szkolenia: praktyczne zapoznanie z funkcjonowaniem Centrum Symulacji Medycznych, 

zapoznanie z systemem zarządzania, sposobem organizacji zajęć, ich rozliczania, zarządzania 

personelem oraz organizacją i prowadzeniem egzaminów OSCE. 

 

Tematyka szkolenia: zarządzanie ośrodkiem symulacji medycznej, praktyczne wprowadzenie 

do symulacji medycznej, praktyczny udział w symulacjach medycznych, zapoznanie 

z  funkcjonalnością symulatorów medycznych.  

Szkolenie powinno być prowadzone z podziałem czasu na max. 50% zajęć wykładowych i min. 

50% zajęć praktycznych.  

 

Czas trwania szkolenia: 30 godzin dydaktycznych (1 godz. dydaktyczna = 45 min.). 

 

Miejsce realizacji szkolenia: Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Chełmie. 

 

Termin szkolenia: Szczegółowy termin szkolenia zostanie uzgodniony w terminie do 10 dni od 

daty podpisaniu umowy. 

 

Wykonawca  w zakresie szkolenia zapewnia w szczególności: 

1) Wykonawca oświadcza, iż w ramach realizacji usługi zapewni udział osoby szkolonej 

w  symulacjach medycznych wysokiej wierności z zakresu pielęgniarstwa 

internistycznego oraz symulacjach z udziałem pacjenta standaryzowanego; 

2) uwzględnienie efektów kształcenia dla kierunku Pielęgniarstwo; 

3) przekazanie Zamawiającemu autorskich praw majątkowych do wytworzonych, w 
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ramach realizacji przedmiotu umowy,  materiałów oraz dokumentów; 

 

Pozostałe wymagania: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia list obecności uczestników szkoleń. 

Oryginały list obecności uczestników szkoleń zostaną, po zakończeniu każdego ze 

szkoleń, przekazane Zamawiającemu. 

2) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia list potwierdzających odbiór materiałów 

szkoleniowych. Oryginały list zostaną przekazane Zamawiającemu.  

 

Przerwa kawowa: 

- przekąski słone lub słodkie (paluszki, kruche ciastka lub owoce): min. 150 g/osobę; 

- woda niegazowana i gazowana (butelki pojemności min. 0,4 l): 1 butelka/osoba 

- kawa rozpuszczalna; 

- kawa mielona; 

- herbata czarna i owocowa; 

- mleko do kawy; 

- cytryna; 

- cukier.  

Wyposażenie: kubki i łyżeczki jednorazowego użytku, serwetki jednorazowego użytku.  

 

 

 

 

Część nr 3 Przedmiotem zamówienie jest przeprowadzenie szkolenia z zakresu technik 

informatycznych w symulacjach medycznych dla dwóch osób.  

Szkolenie powinno obejmować zajęcia teoretyczne oraz praktyczne. W ramach realizacji 

przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni także materiały dydaktyczne i biurowe oraz 

wyżywienie uczestnika w trakcie szkolenia (obiad i przerwy kawowe). 

 

Cel szkolenia: praktyczne zapoznanie z funkcjonowaniem Ośrodka Symulacji Medycznych pod 

względem informatycznym. 

 

Tematyka szkolenia: zapoznanie z systemem informatycznym centrum symulacji 

informatycznych, nauka obsługi i sterowania symulatorami medycznymi, systemem kamer i 

rejestratorami video, przygotowanie materiałów do debriefingu, zarządzanie i konfiguracja 

sieci i serwerów audio-video, drobne naprawy i konserwacja sprzętu, zarządzanie przepływem 

danych w ramach symulacji medycznej i egzaminu OSCE. 

 

Czas trwania szkolenia: 30 godzin dydaktycznych (1 godz. dydaktyczna = 45 min.). 
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Miejsce realizacji szkolenia: Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Chełmie. 

 

Termin szkolenia: Szczegółowy termin szkolenia zostanie uzgodniony w terminie do 10 dni od 

daty podpisaniu umowy. 

 

Wykonawca  w zakresie szkolenia zapewnia w szczególności: 

1) Wykonawca oświadcza, iż w ramach realizacji usługi zapewni udział osoby szkolonej 

w  symulacjach medycznych wysokiej wierności z zakresu pielęgniarstwa 

internistycznego oraz symulacjach z udziałem pacjenta standaryzowanego; 

2) uwzględnienie efektów kształcenia dla kierunku Pielęgniarstwo; 

3) przekazanie Zamawiającemu autorskich praw majątkowych  

do wytworzonych, w ramach realizacji przedmiotu umowy,  materiałów oraz 

dokumentów; 

 

Pozostałe wymagania: 

3) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia list obecności uczestników szkoleń. 

Oryginały list obecności uczestników szkoleń zostaną, po zakończeniu każdego ze 

szkoleń, przekazane Zamawiającemu. 

4) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia list potwierdzających odbiór 

materiałów szkoleniowych. Oryginały list zostaną przekazane Zamawiającemu.  

 

Przerwa kawowa: 

- przekąski słone lub słodkie (paluszki, kruche ciastka lub owoce): min. 150 g/osobę; 

- woda niegazowana i gazowana (butelki pojemności min. 0,4 l): 1 butelka/osoba 

- kawa rozpuszczalna; 

- kawa mielona; 

- herbata czarna i owocowa; 

- mleko do kawy; 

- cytryna; 

- cukier.  

Wyposażenie: kubki i łyżeczki jednorazowego użytku, serwetki jednorazowego użytku.  

 

 

Dania obiadowe w przeliczeniu na osobę/dzień szkoleniowy (podczas szkoleń u 

Zamawiającego) : 

Opcja nr 1 

- zupa (min. 300 ml/porcja); 

- danie główne: porcja mięsa (min. 200 g/porcja) – np. filet z kurczaka, schab wieprzowy, 
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polędwiczka wieprzowa; 

- dodatki: ziemniaki lub ryż (min. 200 g/porcja), zestaw surówek lub gotowane warzywa 

(min. 200 g/porcja); 

Opcja nr 2 

- zupa – krem z warzyw (min. 300 ml/porcja); 

- danie główne: makaron lub ryż (min. 200 g/porcja) z sosem warzywnym; 

- dodatki: zestaw surówek (min. 200 g/porcja) 

Posiłek może być podany w pojemnikach jednorazowych + sztućce jednorazowe.  

 

 

 


